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ДРУ ШТВО И УМЕТ НОСТ У ОКОЛ НО СТИ МА  
ИЗ НУ ЂЕ НЕ РЕ АЛ НО СТИ

На кра ју дру ге де це ни је XXI ве ка по ја вио се тер мин „но ва нор мал ност“ као слут ња 
дра стич них про ме на на чи на жи вље ња у вре ме ну на кон пан де ми је ви ру са ко ро на. 
За пра во, већ у „до ба ко ро не“ свет се дра стич но про ме нио. Пре до стро жност нас је 
при ну ди ла на из бе га ва ње до са да шњег со ци јал ног по на ша ња. Обез бе ђи ва ње дис тан-
це ни је са мо ка рак те ри сти ка од но са из ме ђу по је ди нач них ин ди ви дуа, не го се па ра-
диг ма дис тан це пре не ла и на по ли тич ке, еко ном ске, со ци о ло шке, еко ло шке, па чак и 
на уч не обла сти. Свет је, у стра ху и опа сно сти, по ка зао сво је дру го ли це.

За пра во, већ је на са мом по чет ку но вог ве ка по ста ла ви дљи вом епо хал на кри за 
иза зва на кул ми на ци јом ка пи та ли зма и до ми на ци јом фи ло зо фи је про фи та. Ве ли ке 
свет ске кор по ра ци је и њи хо ви вла сни ци чи тав су свет пре тво ри ли у вла сти ти ре сурс 
– јед на ко (зло)упо тре бља ва ју ћи љу де и при ро ду – ни јед ног тре нут ка не ма ре ћи за 
суд би ну и бу дућ ност чи та ве по пу ла ци је. 

Срп ска фи ло зоф ки ња Див на Вук са но вић пре по зна је спе ци фич ност спре ге ка пи-
та ли зма и ком пју тер ске тех но ло ги је. Та ко, на при мер, ин тер нет не са мо да по др жа ва 
ка пи та ли зам, већ бит но оја ча ва ње го ву еко но ми ју. Вук са но вић у сјај ном тек сту „Фи-
ло зо фи ја ме ди ја: ме ди ји и ал тер на ти ва“, ука зу је на по ле ми ку про тив иде о ло ги је Сти-
ва Џоб са (Jobs), об ја вље ну на ин тер нет пор та лу Гардиjана, где се по ја вио Том кин сов 
(Do ug Tomp kins) текст у ко ме кон ста ту је: „Ком пју тер је ме ха ни зам за ак це ле ра ци ју, он 
убр за ва еко ном ске ак тив но сти и то из је да свет“, за кљу чу ју ћи да је ком пју тер ло ги-
стич ка по др шка ка пи та ли зму, тач ни је – ње го вој по ли тич кој еко но ми ји, а да ова еко-
но ми ја да нас не са мо да по чи ва на ње му (као и на „глу пим гра ђа ни ма“, ко ји се та ко ђе 
по ми њу у истом тек сту), већ је за хва љу ју ћи ра чу нар ским тех но ло ги ја ма до спе ла до 
оног сте пе на ак це ле ра ци је ко ји је та ко ре ћи у мо гућ но сти да уни шти свет.“1 Див на 
Вуксановић у сво јој рас пра ви ука зу је да Том кинс оспо ра ва ми шље ње да тех но ло ги ја 
про ши ру је де мо кра ти ју, твр де ћи да за пра во она кон цен три ше још ви ше мо ћи у ру ка-
ма ма ле ели те а по себ но га му чи чи ње ни ца да су со ци јал ни и еко ло шки по кре ти ко ји 
би тре ба ло да де стру и шу при ро ду ме гатех но ло ги је, пот па ли под ње ну ча ро ли ју.2 

Јед ном реч ју по ре ме ћен је уо би ча је ни ди ја лек тич ки ток ства ри, а це ло куп ној по-
пу ла ци ји на мет ну та је без об зир на упо тре ба чо ве ка и ње го вих по тен ци ја ла. Ак ту ел на 

1 Пре у зе то из тек ста Див на М. Вук са но вић, „Фи ло зо фи ја ме ди ја: ме ди ји и ал тер на ти ва“, Збор ник 
ра до ва са на уч ног ску па Ја го ди на –Кон ча ре во (6–8. сеп тем бар 2017). Фи ло зо фи ја ме ди ја: ме ди ји 
и ал тер на ти ва, пос. изд., књ. 22, 2018, стр. 297–306. 
2 https://www.the gu ar dian.com /su sta i na ble-bu si ness/tec hno logy-stop ped-evo lu tion-de stroyin g-
world. При сту пље но 9. 1. 2021.
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свет ска пан де ми ја са мо је по ка за ла да је бо лест (као чи ње ни ца и као ме та фо ра) по-
ста ла осо бе ност чи та вог дру штва а да је про ис те кла из си стем ског за не ма ри ва ња 
бри ге о чо ве ку чак и у нај ра зви је ни јим др жав ним си сте ми ма. Бе сни ка пи та ли зам је 
„при сво јио“ на у ку те ње на нај ве ћа до стиг ну ћа ни су ви ше не при ко сно ве ни сим бол 
про гре са јер сва ки њен на пре дак до но си но ву стреп њу, још ве ћи сте пен не си гур но-
сти, стра ха, за бри ну то сти, а већ у ра ном (пред)ро бо тов ском до бу чо век све че шће 
спо зна је сву не ла го ду спе ци фич не „до ли не је зе“...

Ка кав од го вор ова квом ста њу све та мо же по ну ди ти умет ност у тре нут ку ка да је 
чо век да на шњи це та лац чи та вог свет ског по рет ка оп хр ван спре гом ка пи та ли зма и 
тех но ло шке ме ди ја ли за ци је?

У ак ту ел ном тре нут ку, чи ни се, ве о ма је зна чај но ре ак ту а ли зо ва ти ге сло срп ског 
и ју го сло вен ског књи жев ни ка је вреј ског по ре кла Оска ра Да ви ча (1909–1989) из ре че-
но још пре шест де це ни ја: Тра га ње за чо ве ком, то је је ди на ва лид на фи ло зо фи ја да нас, 
је ди на одр жи ва фи ло зо фи ја! Јер, умет ност (п)оста је про стор чо ве ко вог при бе жи шта, 
не ка вр ста „си гур не ку ће“ за очу ва ње уни вер зал ног ди ја лек тич ког сми сла; она тре ба 
да бу де „по др шка чо ве ко вој ду ши ко ја веч но па ти“ ка ко то при жељ ку је срп ско-ма ђар-
ски кон цеп ту ал ни умет ник Сом ба ти Ба линт. Јер та кав став од умет ни ка зах те ва да, 
по ред кри тич ког „ко мен та ри са ња“ ак ту ел не ствар но сти, и ње го ву оба ве зу да од бра-
ни за себ ност умет но сти, по себ но да ин си сти ра на по што ва њу кул ти ви са них етич ких 
на че ла. Ау тен тич но умет нич ко де ло је, по Ар га ну, глав ни кон сти ту ент дру штве них 
вред но сних мо де ла и има моћ да ква ли та тив но тран сфор ми ше дру штво. Чи ни се да 
је ово par ex scel len ce мо дер ни стич ко на че ло и те ка ко при ме њи во и у ак ту ел ном тре-
нут ку пост-пост мо дер ни зма, а што је, ре ци мо, ви дљи во у би о по ли тич ким умет нич ким 
тен ден ци ја ма. Би о по ли тич ки кон цепт се ба ви ар ти фи ци је ли зо ва њем жи во та, те нас 
та ко по но во усред сре ђу је ка хо мо цен трич ној функ ци ји умет но сти; угро же ном чо ве ку 
да на шњи це оди ста је по треб на умет ност ко ја се бри не о ње го вом би ћу и ње го вој ег-
зи стен ци ји; по треб на му је умет ност усме ре на ка ја сној афир ма ци ји ху ма них естет ских 
и етич ких на че ла. По чет ком овог ве ка Јост Смирс је, ба ве ћи се про мо ци јом кул ту ре 
ра зно ли ко сти у до ба гло ба ли за ци је, у сво јој књи зи ка рак те ри стич ног и и те ка ко при-
ме њи вог на зи ва Умет ност под при ти ском (2003) ис та као да умет ност су штин ски 
уче ству је у де мо крат ским де ба та ма те да је ње на уло га из у зет но зна чај на као увер љив 
и ва ли дан од го вор на нај ра зли чи ти ја жи вот на пи та ња. Јер, умет ност је, по Смир су, 
по ље на ко јем се емо тив не ин ком па ти бил но сти, дру штве ни кон флик ти и пи та ња 
ста ту са су ко бља ва ју на мно го кон цен три са ни ји на чин не го што је то у сва ко днев ној 
ко му ни ка ци ји. Да нас смо, баш као што ће мо то за си гур но би ти и у пост пан де миј ском 
вре ме ну, за те че ни у окруж ју дру га чи је, дру ге или „но ве нор мал но сти“, с про ме ње ним 
иде а ли ма о де мо крат ским и со ци јал ним од но си ма, ста во ви ма о ка пи та ли зму, на у ци, 
на шим сва ко днев ним дру штве ним од но си ма, о по ло жа ју чо ве ка у из ну ђе ном све ту. 
Оно што је си гур но – чо ве ку је по треб на умет ност, њен(и) естет ски си стем(и), ње на етич-
ност и осе ћај ност. Упра во због то га – умет ност оп ста је. Раз ли чи та су ви ђе ња ње не 
бу дућ но сти – од ре ла ци о не есте ти ке Ни ко ла са Бу ри оа по ко јем „умет нич ко де ло на-
ста је у обез бе ђе ном про сто ру ко ји је де ли мич но за шти ћен од уни форм ног по на ша ња, 
те уста но вља ва ви до ве по сто ја ња и мо де ле де ло ва ња у окви ру по сто је ће ре ал но сти“, 
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пре ко кон тек сту ал не умет но сти ко ја, ка ко то на по ми ње мла да но во сад ска те о ре ти-
чар ка умет но сти др Са ња Ко јић Мла де нов, ви ше ни је за ба вље на за јед нич ком иде јом 
о сми слу по сто ја ња, већ је усме ре на ка ра зно ли ко сти ма гло бал ног све та чи ја иден ти-
фи ка ци ја ни је ре зул тат при род них већ дис кур зив них де фи ни ци ја; па све до ра ди ка ли-
стич ке слут ње аме рич ке те о ре ти чар ке Ка ро лин Кри сто ве Ба кар ги је ве, сво је вре ме не 
арт-ди рек то ри це ка сле ске До ку мен те, да ће већ у на ред ним де це ни ја ма умет ност пот-
пу но про ме ни ти сво је об лич је... За пра во, умет ност сво јим би ћем на сто ји да из на ђе 
„здрав“ од го вор свим дру штве ним зби ва њи ма, ло мо ви ма и на пе то сти ма. Све то зах-
те ва пре ци зан естет ски си стем, ја сну иде ју и пред ста ву, аде кват ну етич ку на по ме ну јер, 
мо рал ност ис ка за на у умет но сти ду бо ко за ди ре у свест чо ве ка по сма тра ча и по твр-
ђу је ње го во уве ре ње о вла сти тој људ ско сти... О људ ско сти ко ју чо век мо ра са чу ва ти 
да би оп стао у дру штву и у окол но сти ма но ве или из ну ђе не ре ал но сти. 


